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„Łobuzerskie” dożynki 
w Łopuchowie
- Prosimy o rozpoczęcie obrzędów dożynkowych – radośnie zawołali Jan Grabkowski, starosta poznań-

ski, z Leszkiem Sommerfeldem sołtysem Łopuchowa i Dariuszem Urbańskim burmistrzem Murowanej 

Gośliny, który dodał, że dożynki ze starostą poznańskim gmina może organizować co roku.

- Dzisiejsze święto pokazuje, że my 
w Łopuchowie nie boimy się wyzwań, 

dlatego bardzo cieszę, że mogliśmy razem 
świętować, za co wszystkim bardzo dzię-
kuję - nie ukrywał radości Leszek Sommer-
feld, sołtys Łopuchowa. 

Po kilku latach przerwy mieszkańcy 
powiatu mieli okazję w minioną sobotę, 26 
sierpnia uczestniczyć w dożynkach powia-
towo-gminnych. Tym razem zostały one 
zorganizowane w Łopuchowie. - Wybór nie 
był przypadkowy, chcemy pokazać naszym 
wszystkich mieszkańcom, że również 
gminy w tak zwanym drugim pierścieniu 
powiatu bardzo dobrze się rozwijają, mimo 
że są nieco oddalone od Poznania – mówił 

Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Tradycyjnie świętowanie w Łopuchowie roz-
poczęła msza św. odprawiona w intencji 
rolników i w podziękowaniu za tegoroczne 
plony, której przewodniczył proboszcz 
ksiądz Jan Kwiatkowski. Oprawę muzyczną 
mszy świętej zapewnili Orkiestra Dęta OSP 
w Murowanej Goślinie pod batutą Mate-
usza Sibilskiego i zespół liturgiczny pod kie-
runkiem Jadwigi Kądzielawy. Następnie 
wszyscy goście barwnym korowodem prze-
maszerowali na miejscowy stadion, gdzie 
rozpoczął się obrzęd dożynkowy. Gospoda-
rze dożynek Jan Grabkowski i Dariusz 
Urbański sierpiem przecięli powróz, 
a następnie przed sceną pojawiali się 

Starosta poznański Jan Grabkowski oraz burmistrz Dariusz Urbański 
podczas uroczystości.
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SPONSORZY DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH: Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie sp. z o.o.; Gospodarstwo Rolne Marcin Gryka; Pobiedzisko-Gośliński 

Bank Spółdzielczy Oddział Murowana Goślina; Jarosław Dobrowolski; Koło Łowieckie nr 56 „Rogacz”; LGD Kraina „Trzech Rzek”; Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa 

„Rolnik”; Dariusz Urbański; Konrad Strykowski; Michał Hałas; Tomasz Pawlak; Szymon Pędziński; Leszek Sommerfeld; Ewa Bugajna; Piotr Staszczak; Jack Trans. 

Usługi Transportowe. Jacek Łucki; WPHU Łukasz Wysocki; Bolesław Niedźwiedź - szkółka roślin ozdobnych, iglaków, drzew; Aleksandra i Antoni Bartkowiak - 

szkółka drzew i krzewów ozdobnych; Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Kłos.

SPONSORZY LOTERII FANTOWEJ: 
York Sp. z.o.o  - Bolechowo; Nadleśnictwo Łopuchówko; Sołectwo Kamińsko; Księgarnia  „Grześ”; Iwona Radomska; Jan i Maria Radomscy; Danuta i Paweł Drela; 

Multipaks.c Sklep STIHL – Murowana Goślina; Sołectwo Wojnówko; Kwiaciarnia „Kruk”; MG Sport i Nieruchomości Sp. z.o.o.; Kinga i Paweł Szuberscy; Tele-Bus 

Bogdan Frąckowiak; Eryk Stern; Danuta Napierała; Ewelina i Wiesław Mroczkowscy; Domino – sklep z art. Instalacyjnymi; K&M Studio – salon fryzjerski – Muro-

wana Goślina; salon fryzjerski Szyk – Murowana Goślina; Zakład Cukierniczy Paweł Piętka; INSEL-MET- MATERIAŁY BUDOWLANE; Karina Trzmiel; Urszula Dobrzy-

kowska; Karla Brylińska; Judyta Dobrzykowska; Izabela Sygnecka; Marzena Szymczak ; Grażyna Wolniewicz; MY CENTER – sklep AGD – Murowana Goślina; Anna 

Brylińska; Marta Dawid Kompiel; Anna Mariusz Kaźmierczak; Urszula Baryłkowska; FIRMA WEGA; Janusz Winkel; Sylwia i Ryszard Sygneccy; Stowarzyszenie Przyja-

ciele Łopuchowa; Klub Sportowy Łopuchowo; Stanisław Woźniak; Longina Cholewicka.

kolejno członkowie zespołu Goślinianie 
oraz delegacje z wieńcami dożynkowymi, 
a także starostowie dożynek Ewa Bugajna 
i Piotr Staszczak z bochnami chleba. Całej 
uroczystości towarzyszyły pieśni ludowe 
i tańce tradycyjnie przygotowane przez 
zespół Goślinianie z towarzyszeniem kapeli 
pod kierunkiem Tomasza Kaniewskiego.

- Dzisiejsze święto w Łopuchowie to święto 
pracy nie tylko rolników, którym osoboście 
składam podziękowania za ich trud, ale 
wszystkich ludzi pracy. Bo tu, w powiecie, 
udowadniamy, jak bardzo jesteśmy przed-
siębiorczy, jak potrafi my działać, by utrzy-
mać taki rozwój – mówił Jan Grabkowski.
Jak podkreślał Dariusz Urbański, burmistrz 
Murowanej Gośliny, dożynki to moment, 
kiedy podkreślamy jak duży szacunek 
mamy dla naszych rolników. I choć tego-
roczne plony nie do końca są obfi te, to 
mamy powody do dumy i radości. 

- Mam nadzieję, że mimo tegorocznych 
problemów rolnicy z powiatu mają plony 
wystarczające do zapełnienia spiżarni 
i zarobienia na godne życie. Życzę Wam, 
aby powodów do radości i świętowa- 
nia w przyszłym roku było jak najwięcej – 
mówił Dariusz Urbański. - Z wdzięcznością 
i szacunkiem patrzę na tych, którzy swoją 
codzienną pracą dbają, aby tego chleba 
i wszystkich innych produktów pracy rolni-

ków nie zabrakło – dodał burmistrz Muro-
wanej Gośliny. 

Dla mieszkańców i gości wokół sceny przy-
gotowane zostały stoiska z pysznym, trady-
cyjnym jedzeniem, a długa kolejka usta-
wiała się po losy w loterii. Wśród atrakcji 
zaplanowano występ Zespołu Folklory-
stycznego „Goślinianie” pod kierunkiem 
Marzenny Karbowskiej, koncerty Orkiestry 
Dętej OSP w Murowanej Goślinie i kapeli 
podwórkowej No to Cyk. Wieczorem około 
godziny 20.30 odbyło się losowanie głów-
nych nagród loterii fantowej. 
Ale prawdziwe szaleństwo rozpoczęło się, 
gdy na scenie pojawiła się gwiazda wie-
czoru - zespół Łobuzy. Cały plac wypełnił 
się rozbawionymi i roztańczonymi miesz-
kańcami. Po występie Łobuzów trwała tra-
dycyjna zabawa dożynkowa. 
Sołectwo Łopuchowo przybrało piękną, 
dożynkową szatę, przyciągały wzrok pomy-
słowe dekoracje. W konkursie na najpięk-
niej przystrojone obejście, organizowanym 
przez LGD „Kraina Trzech Rzek” pierwsze 
miejsce zajęła Maria Radomska, drugie 
Danuta Drela, a trzecie Kinga i Paweł 
Szuberscy.

W uroczystościach dożynek powiatowo-
-gminnych uczestniczyli m.in. Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański oraz 
Piotr Zalewski, członek Zarządu Powiatu 

w Poznaniu, radni powiatu, burmistrzowie 
i wójtowie gmin powiatu poznańskiego, 
radni Rady Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie, delegacje sołectw i osiedli Gminy 
Murowana Goślina, senator Piotr Florek 
poseł PE Adam Szejnfeld. 

Organizatorzy dożynek powiatowo-gmin-
nych składają serdeczne podziękowania 
Komisariatowi Policji w Murowanej Gośli-
nie, Straży Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie, Justynie Furman – Dyrektor Gimna-
zjum nr 1, OSP w Murowanej Goślinie 
i OSP Łopuchowo oraz wszystkim darczyń-
com i sponsorom.

Katarzyna Wozińska-Gracz
Dyrektor Wydziału Gabinet Starosty, 

Rzecznik Prasowy
Arleta Włodarczak

Dyrektor Ośrodka Kultury
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Korowód delegacji sołectw z wieńcami dożynkowymi.

Gwiazda wieczoru - zespół Łobuzy.

Starostowie dożynek Ewa Bugajna i Piotr Staszczak 
(w środku) oraz członkowie zepołu Goślinianie.
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Witam Was wszystkich serdecznie podczas święta plonów. 
Dożynki to czas dziękczynienia. To chwila, w której rolnicy 
wyrażają radość z zakończonych prac. Jednak na to święto 
przybywają także Ci, których plony karmią. Przybywamy, aby 
podziękować za ten szczególny trud pracy rolnika.

Św. Jan Paweł II wielokrotnie podczas swoich wizyt w Polsce 
zwracał się właśnie do rolników. - Rodzi ta ziemia „cierń 
i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przy-
nosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem god-
ności pracy na roli. Waszej godności - mówił św. Jan Paweł II 
w 1983 roku w Niepokalanowie.

Z wdzięcznością i szacunkiem patrzę dziś na tych, którzy 
swoją codzienną pracą dbają o to, aby tego chleba i wszyst-
kich innych produktów pracy rolników, nie zabrakło.

Szacunek do pracy rolników mam ja, a także zapewne wszy-
scy Polacy, tym większy, że wiemy, jak bardzo jej efekty 
zależą nie tylko od zaangażowania, wytrwałości, pracowito-
ści, ale także od kapryśnej aury. Wiem, że w tym roku wiele 
plonów, szczególnie owoców, zostało zaprzepaszczonych 
przez wiosenne przymrozki. Na niektórych jabłoniach czy gru-
szach owoców nie ma wcale. Później nastąpiły z kolei obfi te 
ulewy, które także miały wpływ na ilość plonów.

Ten rok był jeszcze mniej łaskawy dla rolników z okolic m.in. 
Gniezna, a także w kierunku północnym, przez Chojnice, aż 
do Pomorza. Tam nawałnice miejscami zupełnie zniszczyły 
nie tylko lasy, ale również sady, a także zdewastowały wiele 
domostw. To niewyobrażalna tragedia, gdy człowiek traci nie 
tylko źródło dochodu, ale też dom.

Naszą gminę te największe wichury i burze na szczęście omi-
nęły, choć wcześniejsze komunikaty ostrzegawcze wskazy-
wały na realne także tu zagrożenie, nie tylko dla mienia, ale 
też dla zdrowia i życia ludzi.

Mam nadzieję, że mimo tegorocznych problemów, rolnicy 
Powiatu Poznańskiego mają plony wystarczające do zapełnie-
nia spiżarni i zarobienia na godne życie. Życzę Wam, aby powo-
dów do radości w następnych latach było jeszcze więcej. 

Bardzo się cieszę, że dożynki świętujemy wraz z gośćmi 
z całego powiatu. Dla Gminy Murowana Goślina to oczywiście 
okazja do zaprezentowania jak się zmieniamy, rozwijamy. 

Murowana Goślina jest rozpoznawalna i znana przede 
wszystkim, jako świetne tereny rekreacyjne, a to ze względu 
na 47-procentowy udział terenów leśnych, na które składają 
się głównie Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka oraz 
obszary nad Wartą. Tereny rolnicze to kolejna ważna domi-
nanta naszego regionu i krajobrazu, ale jest tu też sporo 
terenów z budownictwem jedno- i wielorodzinnym, na których 
osiedlają się ludzie niezwiązani z rolnictwem. Uważam, że 
bardzo ważne jest znalezienie równowagi między takimi 
trzeba siłami. Dynamiki rozwoju terenów miejskich nic i nikt 
nie zatrzyma, o tereny rekreacyjne i przyciągnięcie turystów 
z pewnością będziemy dbać. Ja staram się natomiast zwrócić 
szczególną uwagę, aby mieszkańcy wsi także mieli zapew-
niony rozwój tej podstawowej infrastruktury, która zapewni 
im godne i w miarę możliwości wygodne życie. W całym kraju 
mnóstwo inwestycji udało się zrealizować dzięki dotacjom 
z Unii Europejskiej, dlatego dziś możemy obserwować jak pol-
ska wieś zmienia się, staje nowoczesna. Polska wieś jest 
bezpieczna we wspólnej Europie. 

Cały nasz kraj może się szczycić i cieszyć ze zdrowych, bar-
dzo wysokiej jakości produktów żywnościowych. To nie tylko 
zabezpieczenie wyżywienia Polaków, ale także, dzięki eks-
portowi, ważna gałąź gospodarki. 

Dożynki to wielowiekowa tradycja naszego kraju i okazywanie 
szacunku dla chleba i płodów rolnych. To chwila, w której rol-
nicy wyrażają radość z zakończonych prac. Jednak na to 
święto przybywają także Ci, których plony karmią. 

Dziękuję Sołectwu Łopuchowo za gościnę w tym wyjątkowym 
dniu. Dziękuję Starostom Dożynek, a także wszystkim organi-
zatorom tego święta, pracownikom ośrodka kultury. Każdego 
dnia korzystamy z dobrodziejstw pracy rolników, dlatego bar-
dzo się cieszę, że przybyli Państwo, aby im podziękować. Ja 
szcze rze i serdecznie dziękuję im za ciężką pracę, za 
codzienny trud.

Drodzy Rolnicy! 
Dostojni Goście! 
Szanowni Państwo!

PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA PODCZAS POWIATOWO-GMINNYCH DOŻYNEK W ŁOPUCHOWIE

Starosta poznański Jan Grabkowski oraz burmistrz Dariusz Urbański podczas Powiatowo-Gminnych 

Dożynek w Łopuchowie.
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Wraz z nim na widowni zasiedli także: 
zastępca burmistrza Krzysztof 

Oczkowski, ks. Sławomir Jessa, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Konrad Strykow-
ski, radny Andrzej Kuźniewski. Po obej-
rzeniu fi lmów o ubiegłorocznym Jarmarku 
św. Jakuba oraz Zjeździe Gośliniaków, 
a także o tym, co wydarzyło się ciągu 
ostatniego roku w gminie, burmistrz 
także przedstawił w swoim przemówieniu 
te najważniejsze zmiany, głównie inwesty-
cyjne. Wymienił nie tylko te, które już 
obserwujemy, bo zostały zakończone lub 
trwają, ale także plany i starania, które 
w najbliższych latach mają zaowocować 
poprawą infrastruktury służącej miesz-
kańcom gminy. Burmistrz zaznaczył 
w przemówieniu, że wiele z tych zmian, 
zwłaszcza bieżących, zgłaszają mu 
mieszkańcy, także po prostu spo-
tkani w mieście oraz okolicach i wskazu-
jący na gorąco, co jest potrzebne, aby 
żyło się lepiej i przyjemniej. „Wszystko, 
co robimy, co robię ja, radni, a także pra-
cownicy urzędu, robimy dla Państwa” – 
podkreślił burmistrz w przemówieniu, 
zwracając się do zebranych Gośliniaków.

Następnie burmistrz zaprosił na koncert 
zespołu wokalnego Una Canto pod kie-
runkiem Aliny Forysiak oraz wspólne 
śpiewanie polskich piosenek biesiad-
nych. Szefowa zespołu żartowała, że 

goście zjazdu otrzymali na zaprosze-
niach informację, że wystąpi zespół, 
a zaproszenia zespołu zawierały wpis, 
że śpiewać będą Gośliniacy… Nie było 
innego wyjścia, jak śpiewać wspólnie. 
Były nawet tańce!

Stałym punktem zlotów są wolne głosy 
uczestników. Apoloniusz Twaróg zapro-
ponował, aby na placu Powstańców 
Wielkopolskich, którego przebudowa 
niebawem zostanie zakończona, ustawić 
tablicę ze spisem najważniejszych wyda-
rzeń historycznych naszego miasta. 
Podziękował także burmistrzowi za 
dopilnowanie, aby pomnik na placu 
Powstańców Wielkopolskich 
pozostał w swojej tradycyjnej bryle, za 
co wdzięczność, za pośrednictwem 
pana Apoloniusza wyrażają kombatanci 
i rodziny fundatorów. Zygmunt Karpiński 
z kolei zwrócił uwagę, że warto w Muro-
wanej Goślinie, wykorzystując bieg 
rzeczki Trojanka i progi na rzece, urzą-
dzić cieszące oko zbiorniki wodne, 
a nawet kąpielisko. 

Na zakończenie tradycyjnie wykonaliśmy 
wspólne pamiątkowe zdjęcie, następnie 
uczestnicy otrzymali drobny upominek – 
kubek z herbem miasta. Do rozmów 
oraz wspomnień przy kawie i ciastach 
zaprosił wszystkich organizator Zjazdu 

Gośliniaków i Jarmarku św. Jakuba – 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji. 

Zdjęcia: Ewa Hermann

XIII Zjazd Gośliniaków

Apoloniusz Twaróg.

Una Canto pod kierunkiem Aliny Forysiak.

Ponad 160 osób przybyło w tym roku na Światowy Zjazd Gośliniaków, który co roku jest okazją do 

spotkania, wspomnień, a także porównania historii miasta z jego obecnym rozwojem. Mieszkań-

ców oraz gości powitał Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański.

Monika Paluszkiewicz
główny specjalista ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686 
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Goślinie, które działa pod opieką Jadwigi 
Maćkowiak i Katarzyny Łukaszewicz, 
otrzymało tytułu Osobowości Życia Kultu-
ralnego Miasta i Gminy Murowana 
Goślina za całokształt działalności kultu-
ralnej.

Kolejne koncerty na scenie (Brass Band 
Oborniki oraz Jambo Africa) umilały odwie-
dzającym jarmark zakupy na straganach 
z rękodziełem, miodami, zabawkami. Rock 
and Fire potwierdził zasadę, że na tego 
typu imprezie warto przyjść nie tylko na 
koncert głównej gwiazdy, ale też właśnie 

Strykowski. Wówczas miało miejsce uro-
czyste otwarcie Jarmarku św. Jakuba, 
a także (w obecności członkiń kapituły 
Mirosławy Szudery, Justyny Furman 
i Arlety Włodarczak) wręczenie statuetek 
Osobowości Życia Kulturalnego. Chór 
Dziecięcy „Canzona” otrzymał tytuł Oso-
bowości Życia Kulturalnego Miasta 
i Gminy Murowana Goślina za wybitne 
osiągnięcie w roku 2016. Natomiast Koło 
Młodych Melomanów „Klasa Muzyczna” 
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Hen-
ryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 im. 
Jana Kochanowskiego w Murowanej 

Już od samego rana świetna pogoda 
towarzyszyła wędkarzom, którzy roze-

grali w Wojnówku drużynowe zawody 
wędkarskie pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina. 
O godz. 11.00 rozpoczął się XIII Światowy 
Zjazd Gośliniaków.

W czasie trwania jarmarku odbywała się 
akcja poboru krwi dla dzieci poszkodowa-
nych w wypadkach i rejestracja do banku 
szpiku kostnego, zorganizowana przez 
Klub HDK PCK „Gośliniacy”. Zebrano 
ponad 23 l krwi

Natomiast już sporo przed godz. 15.00 
coraz tłoczniej robiło się na stadionie 
miejskim, gdzie lada moment miał się 
rozpocząć Jarmark św. Jakuba. Filharmo-
nia Pomysłów zaprosiła dzieci na spek-
takl muzyczny, te jednak miały spory 
dylemat, czy pozostać pod sceną, ponie-
waż wokół kusiły dmuchańce, trampoliny, 
wielgachne bańki mydlane i wiele innych 
atrakcji dla najmłodszych. Do tematu 
przewodniego tegorocznego jarmarku 
„Św. Jakub na wakacjach” świetnie 
nawiązywała scenografi a: baseniki 
z wodą, leżaki, piłki, żaglówki i ogromne 
przeciwsłoneczne okulary. Był to uroczy 
zakątek dla rodziców z dziećmi.

O godz. 16.20 na scenie pojawili się: bur-
mistrz Dariusz Urbański, ks. Sławomir 
Jessa, a także przewodniczący Konrad 

Filharmonia Pomysłów zaprosiła dzieci na spektakl muzyczny. Już przed godz. 15.00 coraz tłoczniej robiło się na stadionie miejskim. Wręczenie statuetek Osobowość Życia Kulturalnego.

Burmistrz Dariusz Urbański podczas otwarcia Jarmarku św. Jakuba.

Św. Jakub bywa wzywany przez wiernych w modlitwach o pogodę. Nie dziwi zatem fakt, że po 

tygodniu obrzydliwej aury i ulew słońce pokazało się właśnie w dniu Jarmarku św. Jakuba, czyli 

w sobotę 29 lipca.
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WYDARZENIA

wcześniej! Pamiętajcie o tym koniecznie 
w kolejnych latach. Jednak zdecydowanie 
napięcie rosło w okolicach godziny 20.00, 
a apogeum osiągnęło pół godziny później. 
Kamil Bednarek z zespołem Piąty Element 
nie zawiódł i porwał publiczność do 
zabawy. Prawdopodobnie wielu z nas 
zastanawiało się, skąd on bierze tyle ener-
gii, żeby szaleć na scenie, a jednocześnie 
z niesamowitą swobodą wykonywać 
kolejne utwory. Fantastyczna energia i … 
tysiące widzów na stadionie. Takich tłu-
mów od dawna nikt tu nie widział. Wielu 
fanów cierpliwie czekało potem jeszcze 
pod sceną, żeby otrzymać od Kamila auto-
graf lub zrobić sobie z nim zdjęcie. 

Generalnie Bednarek tak rozruszał i roz-
bawił towarzystwo, że nie trzeba było 

nikogo specjalnie namawiać do kontynu-
owania w tanecznym stylu zabawy, która 
tradycyjnie po jarmarku trwała do póź-
nych godzin nocnych. 

Następnego dnia, tj. 30 lipca br. 
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła obyła 
się msza odpustowa w intencji mieszkań-
ców, celebrowana przez ks. Dariusza 
Larusa, duszpasterza Centrum Edukacyj-
no-Formacyjnego w Gnieźnie. Obecne 
były władze samorządowe i księża 
z dekanatu. Oprawę muzyczną zapewnił 
nasz Chór Mieszany „Vocantes” pod 
dyrekcją Leszka Bajona.

Zdjęcia: Ewa Hermann

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI – ORGANIZATOR JARMARKU, DZIĘKUJE ZA POMOC ORGANIZACYJNĄ: Eugeniuszowi Tomic-

kiemu i strażakom OSP w Murowanej Goślinie, Dawidowi Krauze, krwiodawcom z Klubu HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Poznaniu, Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie, Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz pracownikom UMiG: Monice Paluszkiewicz 

i Arkowi Bednarkowi.

FINANSOWO IMPREZĘ WSPARLI: Gmina Murowana Goślina, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy Oddział Murowana Goślina, Aquanet, SKOK Jaworzno, 

Linea sp. z o.o., LZD Murowana Goślina Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Jarosław Dobrowolski.

Monika Paluszkiewicz
główny specjalista ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686 
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Kochanowskiego 
bez zarzutu!

RADA MIEJSKA

Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto umorzyła postępo-

wanie w sprawie remontu budynku przy ul. Kochanowskiego 

w Murowanej Goślinie.

28 sierpnia br. odbyła się Nadzwy-
czajna Sesja Rady Miejskiej, w któ-

rej uczestniczyło 14 radnych (nieobecny 
Wiceprzewodniczący Rady Wiesław 
Kaniecki). Rada podjęła następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie trybu i spo-
sobu powoływania oraz odwoły-
wania członków zespołu interdy-
scyplinarnego, a także szczegóło-
wych warunków jego funkcjono-
wania.

Rada Miejska podejmowała uchwałę 
dot. zespołu interdyscyplinarnego 27 
lutego 2017 r. 

W wyniku skargi Prokuratora na ową 
uchwałę należało w trybie autokontroli 
podjąć nową uchwałę, uwzględniając 
zarzuty postawione w skardze.

2. Uchwała w sprawie udzielenia 
odpowiedzi na skargę na uchwałę 
Rady Miejskiej w Murowanej 

Goślinie Nr XXX/271/2017 z dnia 
27 lutego 2017 r. w sprawie trybu 
i sposobu powoływania oraz 
odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego, a także 
szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania, wniesioną przez 
Prokuratora Rejonowego Poznań 
- Stare Miasto do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego.

2 sierpnia br. do WSA za pośrednictwem 
Rady Miejskiej wpłynęła skarga na 
uchwałę XXX/271/2017. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami Rada Miejska 
przekazuje skargę z aktami sprawy 
i odpowiedzią na skargę w terminie 30 
dni od dnia jej wniesienia. Rada uznała 
skargę za zasadną.

3. Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej 
Gminy Murowana Goślina na lata 
2017-2036.

W związku z planowanym złożeniem 

wniosku o dofi nansowanie realizacji 
inwestycji ze środków Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 i koniecznością 
zabezpieczenia wkładu własnego na 
etapie wniosku aplikacyjnego dot. roz-
budowy tras rowerowych na obszarze 
funkcjonalnym Poznania - promocji pro-
jektu, ścieżki pieszo-rowerowej ul. Radu-
szyńska, ścieżki rowerowej Przebędowo 
- Białężyn – Uchorowo należało w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej wprowadzić 
nowe przedsięwzięcia.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jed-
nogłośnie.

Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie bip.
murowana-goslina.pl.

Sesja nadzwyczajna

Na początku br. doniesienie takie zło-
żyła redakcja „Murowanej Prawdy” 

twierdząc, że – jak przytaczała redakcja 
- urząd w Murowanej Goślinie popełnił 
przestępstwo przy prowadzeniu robót 
i ich rozliczaniu. Chore zainteresowanie 
prawidłowo przebiegającym remontem 
podsycały „Wiadomości Goślińskie”, insy-
nuując, że w trakcie prac na Kochanow-
skiego Urząd Gminy złamał przepisy 
(w tej sprawie wezwaliśmy autorkę Alek-
sandrę Henclewską do zamieszczenia 
sprostowania). Wiadomości informowały 
ponadto, że również Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej postanowiła zawiadomić 
organy ścigania. 

Od początku tej sprawy zapewniałem, że 
urząd działał prawidłowo, a pracownicy 
działali zgodnie z przepisami. Obecnie 
także Prokuratura Rejonowa Poznań 
Stare Miasto potwierdziła, iż podczas 
remontu budynku przy ul. Kochanow-
skiego nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Rezultat tego postępowania był dla mnie 
od początku jasny! Bardzo się cieszę, że 
tak szybko udało się wyjaśnić sprawę, 
która od początku była wyłącznie nieczy-
stym zagraniem politycznym, mającym 
na celu oczernienie mnie o raz pracowni-
ków urzędu. 

Dariusz Urbański

OBSŁUGA KARTY 

DUŻEJ RODZINY

W związku ze zmianą Regulaminu 
Organizacyjnego (Zarządzenie Nr 551 

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina) od 4 

lipca 2017 roku obsługą spraw związanych 
z wydawaniem Kart Dużej Rodziny zajmuje się 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
przy ul. Dworcowej 10 
w Murowanej Goślinie.

WYCIECZKI
Urszula Gendera-Zielińska organizuje kolejne 

wycieczki: 
▪ 22-24 września, weekend na Kaszubach;
▪ 9 grudnia, wyjazd do Berlina na Jarmarki 

Bożonarodzeniowe
▪ 16 grudnia (wstępny termin), Gniezno, 

Fabryka Ozdób Choinkowych+ warsztaty na 
miejscu.

Urszula Gendera-Zielińska
tel. 695 998 253

Joanna Witkowska
podinspektor ds. Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654
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Pasażerowie korzystający z trans-
portu publicznego ZTM Poznań od 19 

lipca br. mogą korzystać z biletomatu 
stacjonarnego, który znajduje się w Muro-
wanej Goślinie na Osiedlu Zielone Wzgó-
rza (ulica Długa, przystanek „Kręta”).

Operatorem biletomatu jest wybrana 
w konkursie przeprowadzonym przez ZTM 
Poznań fi rma Mennica Polska S.A., która 
odpowiada za serwis urządzenia. 

Zielony kolor diody sygnalizacyjnej (diody 
znajdują się po obu stronach górnej listwy 
automatu) oznacza, że biletomat jest 
czynny. Kolor niebieski lub czerwony ozna-
cza, że automat jest nieczynny. Z bileto-
matu można korzystać w dowolny dzień 
oraz  w dowolnej porze dnia. Urządzenia 
umożliwiają doładowywanie tPortmonetki 
i zakup biletów sieciowych lub przedłuże-
nie ważności biletów trasowanych na kar-
cie PEKA (wyłącznie biletów trasowanych 
na taką samą trasę i taki sam okres obo-
wiązywania) oraz zakup papierowych bile-
tów jednorazowych. 
Płatności można dokonywać monetami, 
banknotami oraz za pomocą kart płatni-
czych, w tym także zbliżeniowych. Auto-
mat umożliwia także sprawdzenie stanu 
karty PEKA.

W razie problemu z kupnem biletu w auto-
macie biletowym, należy niezwłocznie zło-
żyć reklamację, dzwoniąc lub wysyłając 
zgłoszenie e-mailem do operatora bileto-
matów:  tel.: +48 22 583 91 02; telecen-
trum@mennica.com.pl (dane kontaktowe 
znajdują się na każdym biletomacie).

Biletomat 
stacjonarny

URZĄD

W celu zapobiegania chorobom przenoszonym na ludzi 

i zwierzęta przez szczury oraz myszy, na terenie miasta 

i gminy Murowana Goślina od 11 do 25 września br. zostanie 

przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja.

Biletomat na ul. Krętej.

Obowiązek przeprowadzenia deratyza-
cji spoczywa na właścicielach nieru-

chomości, użytkownikach wieczystych, 
jednostkach organizacyjnych i osobach 
posiadających nieruchomości w zarzą-
dzie lub użytkowaniu, a także innych pod-
miotach władających nieruchomościami. 
Trutkę należy wyłożyć w dniu 11 września 
2017 r. w ilości i według zasad właści-
wych dla danego preparatu. W czasie 
deratyzacji zaleca się kontrolowanie 
i uzupełnianie wyłożonej trutki.

W miejscach wyłożenia trutek konieczne 
jest umieszczenie napisów ostrzegaw-

czych „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw 
gryzoniom. Niebezpieczeństwo zatrucia 
ludzi i zwierząt!”.

Właścicielom nieruchomości zaleca się 
usunięcie resztek preparatów po 25 
września 2017 r. z jednoczesnym upo-
rządkowaniem miejsc i pomieszczeń, 
gdzie przeprowadzono deratyzację.

Obowiązkowa 
deratyzacja

Maciej Krysztofi ak
podinspektor ds. usług komunalnych
m.krysztofi ak@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 645

Benigna Binięda
podinspektor ds. transportu publicznego 
i usług komunalnych
b.binięda@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 644

TERMINARZ ZEBRAŃ (dot. funduszu sołeckiego/miejskiego 2018)

SOŁECTWO/

OSIEDLE
DATA GODZ. MIEJSCE

Trojanowo 12.09.2017 19.00 Plac zabaw w Trojanowie

Głębocko 13.09.2017 18.00 Agroturystyka Bamberka Głębocko 9b

Osiedle nr 3 13.09.2017 19.00 Sala Sesyjna, ul. Poznańska 16

Osiedle nr 1 14.09.2017 18.00 Aula ul. Mściszewska 10

Łopuchowo 15.09.2017 19.00 Szkoła Podstawowa Łopuchowo

Wojnowo 16.09.2017 14.00 Świetlica wiejska Wojnowo

Łoskoń Stary 16.09.2017 18.00 Leśniczówka Łoskoń Stary

Starczanowo 17.09.2017 18.00 Kasztelania Radzimska

Przebędowo 18.09.2017 18.00 Hol pałacu w Przebędowie

Boduszewo 20.09.2017 19.00 Świetlica wiejska Boduszewo

Uchorowo 21.09.2017 19.00 Garaż OSP Uchorowo

Białęgi 22.09.2017 18.00 Remiza OSP Białężyn

Osiedle nr 5 25.09.2017 18.00 Szkoła Podstawowa nr 2

Osiedle nr 2 25.09.2017 19.00 Remiza OSP Murowana Goślina

Białężyn 26.09.2017 18.00 Remiza OSP Białężyn

Nieszawa 26.09.2017 19.00 Sala RSP Zgoda

Osiedle nr 6 27.09.2017 18.00 Szkoła Podstawowa nr 2

Osiedle nr 4 28.09.2017 18.30 Szkoła Podstawowa nr 2
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Nasz Klub - Nasza Tradycja. Tym samym 
wszystkich sympatyków piłki nożnej i nie 
tylko serdecznie zapraszamy na Stadion 
Miejski, gdzie wspólnie będziemy dopingo-
wać nasze drużyny. 

Obecny skład MKS Concordii Murowana 
Goślina:

BRAMKARZE: Bosy Kamil, Frąckowiak 
Wojciech, Łęcki Wojciech (transfer 
z Jadwiżański KS Poznań);

OBROŃCY: Bączkowski Jarosław (Wełna 
Skoki), Borowic Bartosz, Duda Oskar, 
Figan Arkadiusz, Jarosz Wojciech, Łukar-
ski Damian, Matias Piotr, Miedziński Bar-
tosz, Sobótka Damian, Witkowski Marcin, 
Wojcieszak Patryk, Żurowski Bartosz;

POMOCNICY: Kijanowski Rafał, Kranc 
Paweł, Lech Łukasz, Łagodziński Błażej, 
Majchrzak Dominik, Rydz Jacek;

NAPASTNICY: Ancan Kamil (Jadwiżański 
KS Poznań), Łukaszyk Tymoteusz, 
Nawrocki Daniel, Ober Adrian, Pawlisiak 
Mikołaj, Smogór Ryszard, Tomczak Domi-
nik (Kujawiak Kruszyn), Walkowiak Kamil.

TRENER: Wrzesiński Radosław

KIEROWNIK DRUŻYNY: Kranc Karol

SPORT

MKS Concordia Murowana Goślina. Klub z tradycjami i długoletnią historią, bo już za 4 lata obcho-

dzić będzie 100-lecie założenia. Ma być sportową wizytówką miasta i w przerwie między sezo-

nami poczynił wiele kroków, aby sprostać temu zadaniu.

Wszystko zaczęło się od zmiany 
zarządu pod koniec ubiegłego sezonu. 

Prezesem został Dawid Krauze, v-ce Mirek 
Barwiński, a sekretarzem zarządu Krzysz-
tof Grodzki, których w sportowym świecie 
Murowanej Gośliny nie trzeba przedsta-
wiać. Mieli wprowadzić świeżość i nowe 
spojrzenie na klub, jak dotychczas te 
zmiany są bardzo zauważalne.

Dokonano kilku transferów, a pozyskani 
zawodnicy zajęli swoje miejsca w podsta-
wowym składzie zespołu. Dokładając do 
tego doświadczenie trenera Radosława 
Wrzesińskiego, który jest związany z klu-
bem od kilkunastu lat, trenujący trzy razy 
w tygodniu zespół ma walczyć w obecnym 
sezonie o wysokie miejsce w Lidze Okrę-
gowej – Poznań w schód.

Zmienia się także wizerunek klubu. Po 
wielu latach wprowadzono odrobinę 
odświeżenia, zmieniając herb klubu, 
zachowując tym samym szacunek i posza-
nowanie dla naszej sportowej tradycji. 
Zainwestowano w nowe stroje, klub zyskał 
też sporo nowego sprzętu. Zaplanowana 
jest na szeroką skalę modernizacja sta-
dionu przy ulicy Mściszewskiej. Działacze, 
zawodnicy i ludzie związani z klubem są 
bardzo zmotywowani do ciężkiej pracy i na 
pewno postarają się, aby te zmiany przeło-
żyły się na wynik sportowy.

Wybiegając w przyszłość, klub inwestuje 
również w młodzież, która również rozpo-
częła rozgrywki w pierwszy weekend wrze-
śnia. Tym samym chcemy już od najmłod-
szych lat budować przywiązanie do barw 
naszego miasta i stwarzać szerokie 
seniorskie zaplecze już w niedalekiej przy-
szłości. Dzięki pomocy Pana Janusza Win-
kla udało się zdobyć dofi nansowanie dla 
naszych trampkarzy z Ministerstwa 
Sportu. Jednocześnie zapraszamy do 
współpracy wszystkich 12-14 latków 
chcących rozpocząć swoją przygodę 
z piłką nożną.

Pamiętajmy, że wszystko zależy od nas: 

Poniżej przedstawiamy terminarz bieżącej 
rundy. Mecze „u siebie” rozgrywane są na 
Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie 
przy ulicy Mściszewskiej 21.

Kamil Ancan, Krzysztof Grodzki
Zdjęcie: Tomasz Mizgier
biuro@mksconcordia.pl

www.facebook.pl/mksconcordia

NASZ KLUB, 
NASZA TRADYCJA

Dokonano kilku transferów, a pozyskani zawodnicy zajęli swoje miejsca w podstawowym składzie zespołu.
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SPORT

632 osoby wystartowały w tym roku 
w biegach pod wspólnym hasłem 

Murowana Dycha (152 dzieci oraz 480 
dorosłych ukończyło bieg). Tradycyjnie 
o poranku zaczęliśmy na stadionie od 
biegów dla dzieci, które na dystansach 
dostosowanych do wieku pokazały niesa-
mowity hart ducha. Później role się 
odwróciły i o godz. 11.00 to dzieci 
zaczęły dopingować swoich rodziców, 
którzy wystartowali z ulicy Mściszewskiej, 
żeby przebiec 5 lub 10 km (dwie pętle). 

Trasa prowadziła ulicami Murowanej 
Gośliny, przy których z roku na rok przy-
bywa kibiców Murowanej Dychy. Grupa 
Wesoły Rower przygotowała nawet na tra-
sie specjalną bramkę, częstowała biega-
czy arbuzami, a to przy dźwiękach muzyki 
i okrzykach dopingu. Mimo świetnej na 
bieganie, niezbyt gorącej pogody, niektó-
rzy biegacze i tak chętnie korzystali z kur-
tyn wodnych, przygotowanych przez spore 
grono goślińskich strażaków.

Organizatorzy przygotowali aż 130 pucha-
rów: open, Mistrzostwa Powiatu, Mistrzo-
stwa Gminy Murowana Goślina, druży-
nowe, najstarsi zawodnicy, Mistrzostwa 
KB Katorżnik, a także dla 6 kategorii wie-
kowych. Wręczali je zwycięzcom: bur-
mistrz Dariusz Urbański, przewodniczący 
Konrad Strykowski, radny powiatowy Sta-
nisław Woźniak, a także radni RM: Szy-
mon Pędziński, Agnieszka Ogrodnik, Gra-
żyna Nawrocka, Michał Hałas. 

 Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Murowana Dycha

WYNIKI

KOBIETY
Magdalena Gralewicz
Marzena Czarnecka
Paulina Hildebrańska

MĘŻCZYŹNI
Piotr Tomczyk
Piotr Sikorski
Tomasz Koebsch

KOBIETY
Katarzyna Hałas
Klaudia Gorgolińska
Katarzyna Falińska

MĘŻCZYŹNI
Dominik Andrzejewski
Dariusz Gorgolińki
Dawid Dąbrowski

Monika Paluszkiewicz
główny specjalista ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686 

DOSTĘPNE NA STRONIE MURO-
WANADYCHA.PL/WYNIKI/

Zwyciężczynie i zwycięzcy z Murowanej Gośliny na dystansie 10 km.
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Quadrathlon to wielobój, w dzisiej-
szych czasach nazywany „multispor-

tem”. Dyscyplina składa się z czterech, 
pokonywanych kolejno, konkurencji 
sportowych: pływanie, jazda rowerem, 
pływanie kajakiem i bieg.

Quadrathlon jest mało popularny w Pol-
sce, prawdopodobnie dlatego, że wymaga 
umiejętności w kilku konkurencjach. 
Trzeba poświęcić sporo czasu na uzyska-
nie efektów treningowych. Ale nie ukry-
wajmy też, że drugim poważnym utrudnie-
niem jest ilość niezbędnego sprzętu spor-
towego (choć, jak wszędzie, nie musi być 
z najwyższej półki, np.: jedni ścigają się na 
rowerach za 500 złotych, a inni za 
30 tys.). Dyscyplina ta uprawiana jest mię-
dzy innymi w Czechach, Słowacji, Niem-
czech, Francji, Belgii, Szwecji, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Norwegii, 
Austrii i na Węgrzech.

3 czerwca br. brałem udział w najważniej-
szej dla mnie imprezie sportowej w tym 
roku – Mistrzostwach Świata 
w Quadrathlonie na dystansie długim, tj. 
4 km pływanie, 90 km jazda rowerem, 
20 km pływanie kajakiem i 20 km bieg. 
Zawody te odbyły się w miejscowości 
Kretinka w Czechach. Po wyczerpującej 
walce trwającej - w moim wykonaniu - 
9 godzin, 9 minut i 27 sekund (temp. 

powietrza powyżej 30 st. C, wzniesienia 
powyżej 1100 m, wyścig rowerowy i pra-
wie 300 m na trasie biegu), zawody ukoń-
czyłem na 3. miejscu w kat. M-50. Tym 
samym zdobyłem mój drugi medal 
Mistrzostw Świata. Pierwszy zdobyłem 
w zawodach odbywających się w Orfu na 
Węgrzech w dniu 13 maja br. na dystansie 
średnim (tj. 1,5 km-40 km-8 km i 10 km), 
gdzie uzyskałem tytuł Wicemistrza Świata.

W związku z tym, że sezon 
startu w quadrathlonie, zresztą podobnie 
jak w triathlonie, jest dość krótki, nastą-
piła swego rodzaju kumulacja zawodów. 
17 czerwca w Werdau w Niemczech 
odbyły się Mistrzostwa Europy 
w Quadrathlonie na dystansie średnim, 
gdzie ponownie stanąłem na 
podium, w swojej kategorii zajmując 
3. miejsce. I jak tu wierzyć w pechową 
„13”, skoro trzynastego maja zdobywam 
Wicemistrzostwo Świata, a starując 
w Niemczech z numerem startowym 13, 
zdobywam swój kolejny medal?

Najważniejsze dla mnie zawody w tym 
sezonie mam już za sobą, choć zostały 
jeszcze Mistrzostwa Świata w Quadra-
-thlonie na dystansie sprinterskim, które 
odbywają się w sierpniu na Słowacji 
i Mistrzostwa Europy również na dystan-
sie sprinterskim w Niemczech. W zawo-

dach 

tych walczę głównie o punkty do klasyfi -
kacji Pucharu Świata - chciałbym zakoń-
czyć ten sezon chociażby podobnie jak 
w roku 2016, na drugim miejscu.

Osobiście zachęcam do uprawiania mul-
tisportów, takich, jak triathlon czy też 
quadrathlon. Pozwalają utrzymać kondy-
cję, oczywiście o ile się ją ma, a także 
pozwalają ją  nabyć. Urozmaicenie trenin-
gowe nie nadwyręża jednych partii mię-
śniowych, tym samym nie narażamy się 
na kontuzje i urazy.

Romek Pietrzak, Rakownia
Zdjęcia: archiwum autora

SPORT

Szczęśliwa trzynastka

DO KUPIENIA W BIBLIOTECE
ul. Poznańska 16, Murowana Goślina 

NOWE GADŻETY Z LOGO MIASTA

MEDALISTA MISTRZOSTW ŚWIATA I MISTRZOSTW EUROPY W QUADRATHLONIE Z RAKOWNI

Roman Pietrzak - radość na mecie.
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TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

OŚWIATA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

LP
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI 

WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW 
I BUDYNKÓW

CENA 
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ 
WADIUM

TERMIN WPŁATY 
WADIUM I ZŁOŻENIA 

OFERTY

TERMIN CZĘŚCI 
JAWNEJ 

PRZETARGU

1

GN.6840.42.2016
obręb: Murowana Goślina, 

arkusz: 3, działka nr: 149/12
powierzchnia: 0,6352 ha, KW PO1P/00215102/9

właściciel: Gmina Murowana Goślina

360 000,00 zł 
brutto

72 000,00 zł
do 14 września 2017 r. 

(czwartek)
20 września 2017 r.

 godz. 10.00

2

GN.6840.40.2016
obręb: Murowana Goślin, 

arkusz: 3, działka nr: 149/14
powierzchnia: 0,1742 ha, KW PO1P/00215102/9

właściciel: Gmina Murowana Goślina

102 000,00 zł 
brutto

20 400,00 zł
do 14 września 2017 r. 

(czwartek)
20 września 2017 r.

 godz. 10.15

MIEJSCE PRZETARGU: plac Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działki o numerze ewidencyjnym 149/12, 149/14 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXIII/200/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. i oznaczone są symbolem – 3P jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
ponadto, na działkach występuje istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna wraz z obszarem oddziaływania.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, na stronie internetowej 
www.murowana-goslina.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 8 923 623, 
email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

Murowana Goślina, dnia 14.08.2017 r.

I przetarg odbył się dnia 14.02.2017 r. kolejno o godz. 10.15 i 10.30; II przetarg odbył się dnia 18.04.2017 r. kolejno o godz. 10.00 i 10.15

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Uczniowie będą uczęszczali na zajęcia 
jednozmianowo. Świetlica na ulicy 

Szkolnej będzie czynna w godzinach od 
7.00 do 16.00.

Będziemy prowadzić współpracę z Ośrod-
kiem Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Bie-
drusku oraz z Leśnictwem Boduszewo. 
Efektem tej współpracy będzie organiza-
cja w kwietniu Dnia Ziemi. Będziemy rów-
nież kształcić pasję i umiejętność czyta-
nia na co dzień, a w miesiącu maju zor-
ganizowane zostaną „Dni książki”.

Uczniowie dotychczasowego gimnazjum 
będą realizowali swoje projekty. Kalen-
darz SP 1 został połączony z kalenda-
rzem Gimnazjum nr 1. Wszystkie działa-

Rok szkolny 2017/2018 w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców Wiel-

kopolskich w Długiej Goślinie rozpo-
częło 58 uczniów, a w przedszkolu 
„Koniki polne” 25 przedszkolaków. 
Z radością powitaliśmy w szkole po 
wakacjach naszych uczniów, szczegól-
nie pierwszoklasistów i siódmoklasi-
stów. 

Nowy rok szkolny to początek wdrażania 
reformy oświaty. Stąd nowe przedmioty 
nauczane w szkole, a wraz z nimi nowi 
nauczyciele. Powitaliśmy w gronie peda-
gogicznym 7 nowych nauczycieli, 2 pra-
cowników obsługi. 

Rok szkolny 2017/2018 niesie ze sobą 
wiele wyzwań związanych z nową pod-
stawą programową, nowymi podręczni-
kami i zadaniami. Uczniom, rodzicom, 
nauczycielom i pracownikom szkoły życzę 
dużo sił, wytrwałości i samych sukcesów 
w roku szkolnym 2017/2018.

Renata Olszewska
Dyrektor Szkoły

nia zostaną ustalone w porozumieniu 
z rodzicami z Rady Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Rady Rodziców z Gimnazjum nr 1.

Przez cały rok szkolny uczniowie będą 
mieli okazję brać udział w zorganizowa-
nych dla nich zajęciach kół: przyrodni-
czego, historycznego, misyjnego, fl ażole-
towego, plastycznego, teatralnego, ekolo-
gicznego, religijnego, języka angielskiego, 
polonistycznego. Wszystkie nasze działa-
nia będą publikowane na szkolnej stronie 
internetowej: www. sp1mg.szkolna-
strona.pl.

Monika Nowak-Bajer
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

w Murowanej Goślinie

Nowy rok szkolny w Szkole 
Podstawowej nr 1 z oddziałami 
gimnazjalnymi

Nowości 
w szkole

Rok szkolny 2017/2018 to rok pełen wyzwań. Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Karola Marcinkowskiego z oddziałami gimnazjalnymi 

będzie pracowała w dwóch budynkach. Klasy od pierwszej do 

piątej szkoły podstawowej będą realizowały zajęcia na ul. Szkol-

nej, a klasy szóste i siódme szkoły podstawowej oraz klasy dru-

gie i trzecie gimnazjum – na ul. Mściszewskiej.
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KULTURA

Zgromadzoną publiczność i gości 
festiwalu przywitał burmistrz Dariusz 

Urbański wraz z proboszczem ks. Janem 
Kwiatkowskim. Tegoroczna edycja festi-
walu pod każdym względem była niety-
powa, miejsce koncertu, aura. Ale jeden 
element był niezmienny, to nasza wspa-
niała publiczność festiwalowa.

Z uwagi na remont kościoła, pierwsza 
część koncertu – „Musica sacra” - odbyła 
się w namiocie, który pełni obecnie rolę 
świątyni. W tej części wystąpiły nasze 
wspaniałe chórzystki z Żeńskiego Chóru 
„Canzona», którego dyrygentem i mento-
rem jest prof. Elżbieta Wtorkowska, 
osoba tak wiele znacząca dla naszej 
goślińskiej kultury. Sukcesy, jakie odnosi 
chór w kraju i poza jego granicami, są 
dowodem ogromu pracy i talentu dyry-
genta oraz chórzystek. Wspaniale 
dobrany repertuar składający się z pieśni 
maryjnych, polskich i zagranicznych kom-
pozytorów, do tego idealnie współ-
brzmiące głosy. Koncert naszego chóru 
nie mógł nie zachwycić, był poruszający 
i wzruszający, a do tego tak pięknie 
poprowadzony i ubrany w słowa przez 
prof. Elżbietę Wtorkowską. 

Niestety, kiedy chór kończył śpiewać, 
zaczęło padać, a właściwie lać. Przez 
pogodę druga część koncertu „Musica 
profana” została opóźniona. Jednak było 
warto czekać na artystkę, jaką jest Edyta 
Geppert, która znana jest z tego, że 
z wielką starannością buduje swój reper-
tuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowany reci-
tal był okazją usłyszenia prawdziwych 
perełek polskiej piosenki literackiej. 
Z tych prostych, melodyjnych, małych 
form słowno-muzycznych artystka wydo-
bywa wielkie emocje, które udzielają się 
publiczności. Mieliśmy okazję przeżycia 
emocji, jakich mogą dostarczyć publicz-
ności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą 
charyzmą artyści. Artystce towarzyszył 
Piotr Matuszczyk na fortepianie, a całość 
wyreżyserował i poprowadził Piotr Loretz.

Na zakończenie burmistrz złożył wyrazy 
podziękowania za pomoc organizacyjną 
przy festiwalu sołtys Monice Ewert i pro-
boszczowi ks. Janowi Kwiatkowskiemu.

Po raz drugi została zorganizowana festi-
walowa kawiarenka, która cieszyła sie 
ogromnym powodzeniem, dochód został 
przeznaczony na potrzeby kościoła.

Tradycyjnie w przerwie miedzy koncer-
tami odbyła się kwesta na rzecz kościoła, 
kwestował burmistrz Dariusz Urbański 
i przewodniczący RM Konrad Strykowski. 
Udało się zebrać 4.383,22 zł! Z uwagi na 
ogromne koszty remontu kościoła każdy 
datek bardzo się liczy. Dziękujemy!

Mecenatem festiwal objęli:  
Jarosław Dobrowolski 
HYDROTECH EKO SC Elżbieta i Janusz 
Radel

Serdeczne podziękowania za pomoc 
organizacyjną przy realizacji festiwalu 
składamy mieszkańcom Długiej Gośliny, 
a w szczególności wszystkim strażakom 
OSP w Długiej Goślinie, Kołu Gospodyń 
Wiejskich, dyrektor Renacie Olszewskiej 
i pracownikom Szkoły Podstawowej 
w Długiej Goślinie, Marii i Bolesławowi 
Niedźwiedziom.

Projekt zrealizowany z pomocą fi nansową 
Gminy Murowana Goślina

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

W STRUGACH 
DESZCZU...
Po raz piętnasty zaprosiliśmy mieszkańców gminy na Letni Festi-

wal Muzyczny „Musica sacra musica profana” im. profesora Ste-

fana Stuligrosza, który odbył sie 5 sierpnia br. na terenie wokół 

kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie.

Edyta Geppert starannie buduje swój repertuar.
Musica sacra – wystąpił chór Canzona, którego dyry-
gentem i mentorem jest prof. Elżbieta Wtorkowska.
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Wyjazd był całkowicie fi nansowany przez 
chórzystki.

WARSZTATY W CALELLI

Koniec wakacji dla wielu chórzystów Can-
zony to coroczne letnie warsztaty arty-
styczne. Obejmują one zajęcia wokalne, 
taneczne, plastyczne oraz zespół gita-
rowy. W tym roku były to warsztaty w Cale-
lli w Hiszpanii. Jak zawsze był czas na 
pracę, ale i na wodne szaleństwa. Dzieci 
i młodzież spędziły również cudowny dzień 
w Parku Marineland, gdzie można było 
podziwiać spektakl z udziałem delfi nów, 
fok oraz ptaków tropikalnych, a ponadto 
zwiedzić Barcelonę (m.in. Park Güella, 
Stadion Camp Nou), Girone oraz przepięk-
nie położony klasztor Montserrat. Efekty 
warsztatów będziecie można zobaczyć 
podczas koncertu urodzinowego Canzony 
8 października, na który serdecznie już 
dziś zapraszamy!

Projekt był całkowicie fi nansowany przez 
rodziców chórzystów.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska
Zdjęcia: archiwum chóru

zakątki Normandii m.in.: Rouen, opactwo 
Mont St. Michael, Velues de Roses, 
a w drodze do Polski w ramach Dnia 
Dziecka odwiedziły Disneyland. Koszt 
wyjazdu wyniósł 28,500 zł, z czego 2000 
zł chór otrzymał dofi nansowanie z Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie, resztę pokryli 
rodzice chórzystów. 

TOURNEE PO WIELKIEJ BRYTANII

W dniach 24- 28 czerwca br. Chór Żeński 
„Canzona” koncertował w Wielkiej Brytanii 
na zaproszenie ks. Stanisława Gładysza, 
gościła nas Polonia. W niedzielę 25 
czerwca chór śpiewał trzykrotnie podczas 
liturgii oraz dał koncerty w Scaraborough, 
Yorku i Hull. Chór poza koncertami miał 
okazję zwiedzić Hull, Scarborough oraz 
klify, jaskinie w okolicach Flamborough 
i Bempton.

Wjazd był całkowicie fi nansowany przez 
chórzystki.

CANZONA W LUBOMIERZU

Pobytu w Wielkiej Brytanii zaowocował 
dalszą współpracą z księdzem Stanisła-
wem Gładyszem. Tym razem na jego 
zaproszenie chór pojechał do Lubomierza, 
leżącego na terenie Gorczańskiego Parku 
Narodowego. Oprócz intensywnych trzy-
dniowych warsztatów, chór uświetnił dwie 
msze święte, a także odwiedził zamek 
w Niedzicy. Znalazł się też czas na 
wycieczkę w góry.

NA PODBÓJ NORMANDII

W dniach 23-30.05.2017 r. Chór Dzie-
cięcy „Canzona” z Murowanej Gośliny 
odbył tournee po Normandii. Głównym 
celem wyjazdu był udział w I Międzynaro-
dowym Festiwalu Chórów Szkolnych 
w Yvetot we Francji, gdzie w gronie 9 chó-
rów z krajów Europy, jako jedyny chór 
reprezentowaliśmy Polskę. 

Najważniejszym wydarzeniem tego ogrom-
nego projektu był spektakl z muzyką 
Thierry Machuel „The Europa of my dre-
am’s”, który był wystawiany w ogromnej sali 
koncertowej Les Vikings (ponad 1000 
miejsc siedzących) przez trzy dni festiwalu. 
Wykonawcami tego dzieła byli: Chór mło-
dzieżowy Siene- Martimme z Yvetot oraz 
chóry szkolne z Normandii, Niemiec, Czech, 
Węgier, Białorusi, Estonii oraz Polski, które 
były podzielone na 3 grupy, a każda z nich 
wzięła udział w jednym spektaklu. 
Zaproszone chóry zaprezentowały się pod-
czas barwnej parady ulicami Yvetot, gdzie 
wszyscy prowadzeni przez Orkiestrę Dętą 
Yvetot byli witani życzliwie przez miesz-
kańców miasta, burmistrza i organizato-
rów festiwalu. Parada zakończyła się 
wielką fi estą na placu przed salą koncer-
tową Les Vikings. Canzona w ramach 
festiwalu koncertowała w kościołach 
w Saint Romain de Colbosc oraz Yvetot, 
przeprowadziła także warsztaty chóralne 
dla mieszkańców Yvetot.

Podczas swojej podróży dzieci i młodzież 
z naszego miasta zwiedziły przepiękne 

KULTURA

15 sierpnia już po raz XXIV odbył się 
w Lublinie Ogólnopolski Przegląd 

Hejnałów Miejskich. Po raz kolejny 
wśród 42 hejnalistów reprezentujących 
30 miast znalazła się reprezentacja 
Murowanej Gośliny.

Dzień prezentacji hejnałów rozpoczęła 
uroczysta liturgia w intencji wszystkich 
hejnalistów, następnie odbyło się uroczy-
ste spotkanie z prezydentem Lublina, 
a po nim przemarsz uczestników prze-
glądu i złożenie wiązanek kwiatów na 
Placu Litewskim w Lublinie. 

Od godziny 14.00 z balkonu Trybunału 

Koronnego – reprezentacyjnej siedziby 
prezydenta Lublina, odbywa się prezenta-
cja hejnałów, tradycyjnie zaczynając od 
hejnału Krakowa i Warszawy, a kończąc 
na Lublinie.

W tym roku Murowaną Goślinę reprezen-
tował Mariusz Jarnut przy wsparciu 
Kapelmistrza Orkiestry OSP Mateusza 
MJ Sibilskiego. 
Od prezydenta Lublina przywozimy już 
teraz zaproszenie na jubileuszowy XXV 
przegląd do Lublina.

Mateusz MJ Sibilski
Zdjęcie: archiwum M. MJ Sibilskiego

Hejnały w Lublinie

Chór Żeński „Canzona” koncertował w Wielkiej Brytanii.

Mateusz MJ Sibilski i Mariusz Jarnut.

Co słychać u Canzony?
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25 sierpnia pokazem fi lmu „Fanta-
styczny Pan Lis” zakończyliśmy 

kolejną edycję Kina Letniego „Zorza”. 
Atrium Ośrodka Kultury w Murowanej 
Goślinie przy ul. Mściszewskiej 10 
zamieniło się na dwa miesiące wakacji 
w salę kinową pod gwiazdami. 

W tym sezonie wyświetliliśmy osiem tytu-
łów: „Sing”, „Marzyciel”, „Most szpiegów”, 
„Płoty”, „Nowy początek”, „Bociany”, „Bir-
dman”, „Fantastyczny Pan Lis”. Publicz-
ność mogła uraczyć się różnorodnymi 
gatunkami. Pokazaliśmy tak bardzo 
lubiane przez widzów animacje oraz dra-
maty, thillery, czy sci-fi . Większość sean-
sów odbyła się pod gołym niebem, choć 
lato było kapryśne i nie rozpieszczało ide-
alną pogodą. W tym sezonie zakupiliśmy 
wygodne i bardzo gustowne leżaki. Ekran 
został dopracowany technicznie i bez 
żadnej fałdy przetrwał osiem tygodni, 
dźwięk popłynął z nowych głośników. 
Kino „Zorza” rozwija się, poprawiamy, 
dopracowujemy i z każdym rokiem będzie 
lepiej. Publiczności przybywa, emocje 
i przeżycia w kinie „Zorza” są niezastą-
pione. Po seansie kończącym się nocą, 
powrót przez senne uliczki miasta space-
rem to wielka przyjemność. Czas szybko 
płynie, jeszcze tylko dziesięć miesięcy 
i znów będzie lato, lato, lato... Dziękujemy 
publiczności! Zapraszamy wszystkich, 

Lato w Kamińsku nad jeziorem to 
świetna pora na twórczość arty-
styczną. W środku lipca przez trzy dni 

artyści malarze z pracowni sztuki 
ośrodka kultury pracowali na plenerze 
malarskim. 

W tym roku pierwszy raz w historii plene-
rów odbył się on latem, w wakacje. Tego-
roczne spotkanie było wyprawą w świat 
lasu Puszczy Zielonki. Inspiracja lasem, 
„odbicie świata sawanny”, „shinrin yoku”, 
tajemnicze miejsca, „niebieski umysł – 
fl ow”, woda, to zagadnienia, z którymi zmie-
rzyli się twórcy w tym roku. Tematy zainspi-
rowane lekturą książki Łukasza Długow-
skiego „Mikrowyprawy w wielkim mieście”, 
w której opisana jest między innymi jego 
mikrowyprawa do Puszczy Zielonka. 

Ciekawą odmianą był spacer shinrin yoku, 
czyli świadome, wrażliwe chodzenie po 

zostańcie z nami! Do zobaczenia na 
naszym ekranie!

Zapraszamy do odwiedzenia naszego 
profi lu pod adresem www.facebook.com/
KinoMurowanaGoslina lub do kontaktu 
mailowego kino@murowana-goslina.pl. 
Można zgłaszać swoje uwagi i podzielić 
się opiniami.
Na tegoroczne kino letnie zapraszał Bur-

mistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański, organizacji podjął się 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji oraz Grupa Miłośników Kina „Zorza” 
w Murowanej Goślinie. 
Bardzo dziękujemy Dominikowi Kowalowi 
za profesjonalne przygotowanie projekcji 
fi lmów.

Bartłomiej Stefański

lesie tzw. „kąpiel w lesie” taka medytacja, 
od lat uprawiana w Japonii. Na plenerze 
powstały ciekawe prace malarskie, które 
pokażemy jesienią na wystawach. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Zbignie-
wowi Śliwińskiemu za krosna malarskie. 
Organizatorem pleneru był ośrodek kul-
tury, artystów przygarnął na swojej działce 
Wojciech Wtorkowski. Wszystkim ser-
deczne dzięki! W plenerze udział wzięli: 
Irena Dukat, Marlena Majchrzak, Bogna 
Rakowska, Ewa Tys, Ewa Ziarko, Jarosław 
Kosakowski, Marek Szewczyk, Łukasz 
Szydłowski, Wojciech Wtorkowski, Stani-
sław Kolanus, Maksymilian Szczepaniak 
(jako model) i Bartłomiej Stefański.

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Łukasz Szydłowski, 

Bartłomiej Stefański

Mikroplener w Kamińsku

KULTURA

Pokazem fi lmu „Fantastyczny Pan Lis” zakończyliśmy kolejną edycję Kina Letniego „Zorza”.

Miejsko-Gminny  Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie

zaprasza na

II Goślińską Biesiadę 

„Zosia w podróży”

Wystąpi Zespół Śpiewaczy 
PZERiI „Goślinianka”

Dyrygent

Alicja Duszczyk

Akompaniament

Artur Duszczyk-fortepian 

15 października 2017 r. (niedziela)
godz. 17.00

Aula Gimnazjum nr 1 
w Murowanej Goślinie 

przy ul. Mściszewskiej 10 
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Po mszy św. barwny korowód na czele 
z Kapelą Podwórkową „Swoja Wiara” 

przeszedł do auli Gimnazjum nr 1. Gości 
powitali organizatorzy przeglądu: Bożena 
Rydzyńska kierownik zespołu Goślińskie 
Chabry i Arleta Włodarczak dyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury, która 
przeczytała słowa przebywającego na 
urlopie burmistrza Dariusza Urbańskiego, 
skierowane do uczestników przeglądu. 

Burmistrz napisał m.in.: „Przegląd Zespo-
łów Śpiewaczych zaistniał na stałe w pej-
zażu kulturalnym Murowanej Gośliny. 
Jest to świetna inicjatywa, która popula-
ryzuje muzykę biesiadną i rozrywkową 

oraz sprzyja nawiązywaniu kontaktów. 
Bardzo cieszy Państwa entuzjazm, zapał 
i energia, po prostu radość życia. Życzę 
wszystkim zespołom udanych występów, 
znakomitej zabawy i dobrych wrażeń 
z pobytu w Murowanej Goślinie”.

Tradycyjnie prezentacje zespołów rozpo-
częły Goślińskie Chabry pod kierunkiem 
Marcina Matuszewskiego. W przeglądzie 
wzięło udział jedenaście grup, w tym 
cztery z gminy Murowana Goślina. Wystą-
piły zespoły: Złoty Liść (Budzyń), Olszyna 
(Swarzędz), Lubaszanki (Lubasz), Złota 
Jesień (Kostrzyn), Kleszczewianie (Klesz-
czewo), Wesoła Gromada (Stęszew), Sto-

krotki (Tulce), Goślinianka (Murowana 
Goślina), Una Canto (Długa Goślina), 
Kapela Podwórkowa „Swoja Wiara” 
(Murowana Goślina), Goślińskie Chabry 
(Murowana Goślina).

Przegląd był bardzo udany, pełen humoru 
i znakomitej zabawy, a goślińskie zespoły 
miały bardzo dobre występy. 

Żal było się rozstawać, cała sala śpie-
wała razem ze Złotym Liściem z Budzynia 
piosenkę „Do widzenia mój kochany”.

Arleta Włodarczak
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TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG 
Andrzej Klepka, 61 8923 612
Tomasz Paradziński, 61 8923 611

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE 
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, 61 8923 643

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

GODZINY OTWARCIA URZĘDU: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
SOŁECTWA I OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Sławomir Malec, 61 8923 687

WYBRANE INSTYTUCJE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY 
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA 
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 
61 8122 352, 61 8923 626

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE,  991
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ) 

61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
(7.00-15.00, alarmowe do 22.00, z wyłączeniem okresów urlopowych)
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

TRANSPORT PUBLICZNY

Benigna Binięda, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655
DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Piotr Hildebrandt, 61 8923 656

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU 

PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

Halina Turaj, 61 8923 630

W sobotę 22 lipca br. tradycyjnie mszą św. w intencji śpiewaków w kościele pw. św Jakuba Apo-

stoła rozpoczął się VII Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Chabrowe Lato”. Liturgię mszy św. uświet-

nili: Marcin Matuszewski (organy) i zespół wokalny Goślińskie Chabry.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 

zaprasza na 

KONCERT Z OKAZJI 36. URODZIN 

CHÓRU DZIEWCZĘCEGO „CANZONA”
KONCERT ODBĘDZIE SIĘ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MUZYKI

8 października 2017 r. (niedziela), godz.17.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

WYSTĄPIĄ
Chór Dziecięcy „Canzona”

Żeński Chór „Canzona-Absolwent”
Chór „Canzona Kameralna”

DYRYGUJĄ
Elżbieta Wtorkowska

Adrianna Wtorkowska-Kubińska

AKOMPANIAMENT
Weronika Jarzyńska - fortepian

Wystawa prac plastycznych dzieci biorących udział 
w warsztatach artystycznych w Hiszpanii

WSTĘP WOLNY






